
                                                           
                                                            H O T Ă R Â R E 

privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021  
 

                   Consiliul Local al comunei Românești , județul Botoșani, întrunit în ședința sa 
ordinară din data de 19 aprilie  2021; 

        având în vedere  Raportul  de specialitate al compartimentului financiar- contabil 
privind propunerile bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 , înregistrat la nr. 
1795/25.03.2021; 
              analizând Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Românești, județul 
Botoșani,domnul Dumitru Buzoianu privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 
înregistrată la nr.1794/25.03.2021; 
              analizând rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate pe cele 3 domenii de 
specialitate: 
 Comisia  de studii,prognoze economico-sociale,buget  finanțe,administrarea domeniului 
public și privat al comunei Românești,industrie agricultură, protecția mediului,servicii și 
comerț; 
Comisia pentru învățământ, sănătate,cultură, protecție socială, activitate sportivă și de 
agrement; 
Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 
cetățenilor; 
             In conformitate cu  prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2021  nr. 15/2021,  
a Deciziei nr. 2/2021  a Sefului  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani  , a 
adresei nr II  156/2021 prin care  s-a facut cunoscut repartizarea  sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adaugată  pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor şi 
oraşelor pentru anul 2021, sume și cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, 
aprobate pentru anul 2021 , precum şi anexele 1, 2 şi 3 la Hotărârea nr.65/23.03.2021 a 
Consiliului Județean Botoşani; 
            Tinand cont de  prevederile   art.1 lin(2), art.19 alin.(1) lit.,,a,,  ,al  prevederilor  art.39 
alin.(3),(4),(5) și(6)  din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006,cu modificările 
ulterioare, ale prevederilor art.129 alin. (4 )lit.a din Codul Administrativ ; 
         având în vedere că au fost respectate  din Legea nr. art.6 din Legea nr.52/2001 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică,prin afişare la sediul propriu, 

               în temeiul art.196 alin.(1)lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ : 
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              Art.1. Se aprobă Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al   comunei                        
Româneşti , judeţul Botoşani, la partea de venituri , după cum urmează: 

                VENITURI TOTAL                                                                            3189,44 mii lei                               
                      I.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit total d.c                       1054,00 mii  

lei 
     a.  - cote defalcate din impozitul pe venit(040201)                                              640,00 mii lei 

             b.   - sume alocate din cotele defalcate din impozitul  pe venit pentru  
                      echilibrarea bugetului local (040204)                                                            114,00 mii lei    

c. -sume repartizate  din Fondul la dispoziția Consiliului Județean (040205)  300,00mii lei        
                     
                     II.Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
                       descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor total d.c                               711 mii lei    

a. - chelt.materiale cu bunuri și servicii  finanțate conform art.104 lit.b-e  
din Legea nr.1/2011                                                                                                 127 mii lei 

b.  – drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi 
indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav                                  517 mii lei                                                                                                         

c. – ajutoarele pentru încălzirea locuințelor pentru  persoanele benficiare de  ajutor  
social  conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare  20 mii lei                                

d. - tichete gradinita, conform Legii nr.284/2015                                                      20 mii lei  
e. -drepturi  copii  cu CES                                                                                               14 mii lei 
f. –finanţarea burselor şcolare                                                                                     13 mii lei 

                                                                                                 
          III.Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor  privind drumurile 
județene  și comunale (11.02.05)                                                                                     0 mii lei 

                  IV.Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale   cod(110206)  de   
780 mii lei  

                                                    
                      V.  Veniturile proprii (impozite şi taxe pe proprietate,alte 

          Impozite şi  taxe locale, venituri nefiscale) formate din:                                        550 mii  
- Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 

(03.02.18) –  1 mii lei 
- Impozit pe clădiri de la persoanele fizice și juridice suma de  42 mii lei 

- Impozit pe terenuri de la persoane fizice și juridice suma de 176,30 mii lei 
- Taxa asupra mijloacelor de transport și autorizațșii de funcționare  este de 67 mii lei 

- Venituri din concesiuni și închirieri   110 mii lei 
- Venituri din prestări servicii – suma de 95 mii lei 
- Taxe extrajudiciare de timbru –suma de 3 mii lei 

- Venituri din amenzi și alte sancțiuni in suma de  51,70 mii lei  
- Venituri din alte impozite și taxe –4 mii lei  

                       VI. Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru încălzire și finanțarea  
                             sănătății                                                                                                        -94,44 mii lei   

din care :  
a. Subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru locuințe conform OUG 

nr.107/206, republicată  suma de 2 mii lei 



b. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății suma de 58 mii lei   
 

                       VII. Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală (42.02.65)  de  
 34,00 mii lei. 

         
                 Art.2 . Se aprobă cheltuielile bugetului local pentru  anul 2021  al comunei  
Româneşti după cum urmează     : 

              CHELTUIELI                                                                                      4593,44 mii lei 
cu includerea excedentului din anii precedenți în suma de                                 1404,00 mii lei  
Suma de 4 593,44 mii lei a fost  repartizat[ pe capitole ,astfel:  

       CAP.51.02 Autorităţi executive- total                                                                    1252,30 mii lei 
                   - cheltuieli de personal                                                                            947,30 mii lei 
                   - bunuri şi servicii                                                                                      305,00 mii lei   

    
     CAP 61.02 Ordine publicţ şi siguranţa naţională                                                         5,00 mii lei            
61.02.05-Protectie civilă şi protecţia contra incendiilor     
    -bunuri şi servicii                                                                                                                5,00 mii lei                                        

                    
CAP.65.02 Învățamânt total ,din care                                                                       701,00 mii lei 
- bunuri şi servicii                                                                                                          154,00 mii lei   
- drepturi copii CES                                                                                                          14,00 mii lei 
- burse                                                                                                                                13,00 mii lei 
- cheltuieli de capital                                                                                                     520,00 mii lei  
      65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului                                          20,00 mii lei 

-tichete sociale pt gradiniţă                                                                                            20,00 mii lei 
 

CAP.66.02.08  Servicii de sănătate publică                                                                  60,44 mii lei 
-cheltuieli de personal                                                                                                     58,44 mii lei  
-bunuri şi servicii                                                                                                                 2,00 mii lei 
          66.02.50 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii                                                 929,31 mii lei 
-cheltuieli de capital                                                                                                       929,31 mii lei 

 
 CAP.67.02.05 Servicii recreative şi sportive                                                                61,00 mii lei                                          
 - cheltuieli de capital                                                                                                       61.00 mii lei 

 
CAP. 68.02.05.02 Asistenţă socială în caz de invaliditate,                                        642,77 mii lei 

                                din care: 
-cheltuieli de personal                                                                                                    481.27 mii lei 
-indemnizaţii persoane cu handicap grav                                                                    161.50 mii lei 

 
CAP. 68.02.15.01 Ajutor social, din care                                                                       25,00 mii lei 
-ajutoare sociale pentru încalzirea locuinţei conform OUG 107/2006                    25,00 mii lei 

 



CAP. 68.02.50.50 Alte cheltuieli  în domeniul asistenţei sociale                                   5.00 mii lei 
-ajutoare sociale de urgenţă                                                                                                5,00 mii lei 

  
Cap.70.02.06 Iluminat public şi electrificări                                                                 115,00 mii lei 
-bunuri şi servicii                                                                                                               115,00 mii lei 

 
Cap. 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor                                                     150,80 mii lei 
-cheltuieli de personal                                                                                                        42,30 mii lei 
-bunuri şi servicii                                                                                                                  52,50 mii lei 
-cheltuieli de capital                                                                                                            56,00 mii lei 

 
Cap.74.02 Protecţia mediului, total din care:                                                                 80,00 mii lei 
-bunuri şi servicii                                                                                                                  80,00 mii lei 

 
Cap. 84.02 Transporturi –Drumuri şi Poduri total                                                       545,82 mii lei 
-cheltuieli de personal                                                                                                        91,82 mii lei 
-bunuri şi servicii                                                                                                               100,00 mii lei 
-cheltuieli de capital-                                                                                                        354,00 mii lei 

 
Veniturile în anul 2021 la secţiunea dezvoltare sunt în sumă de 513,31 mii lei, compuse din : 
-vărsaminte din secţiunea de funcţionare                                                                    482,31 mii lei 
-finanţarea programelor de dezvoltare locală                                                               34,00 mii lei 

 
 Cheltuielile   bugetului local pentru  anul 2021 la secţiunea dezvoltare  sunt în sumă de 

                                                                                                                                         1920,31 mii lei    
din care : 

  
I. Cap 65.02”Invăţământ " –total-                                                                        520,00 mii lei 

 din care :  
 1.obiectiv- Construire şi dotare Grădiniţă cu program normal în localitatea Româneşti, 

judeţul Botoşani                                                                                                                    294,00 mii lei 
 2.obiectiv-Modernizare şi întreţinere laborator informatică                                  31,00 mii lei 

 3.obiectiv-Imprejmuire teren Gradiniţă cu program normal în localitatea Româneşti, 
judeţul Botoşani                                                                                                               50,00 mii lei 

 4.obiectiv -Îmbunătăţirea infrastructurii TIC de la nivelul unitaţilor de învăţământ din  
    Comuna Româneşti, judeţul Botoşani                                                                     145,00 mii lei                     
II. Cap. 66.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii”                                           929,31 mii lei 
          1.obiectiv-Dispensar uman în localitatea Româneşti, judeţul Botoşani      929 ,31 mii lei 
III. Cap 67.02.05 Servicii recreative şi sportive                                                            61,00 mii lei 

      Obiectiv -teren pentru sală de sport                                                                         61,00 mii lei 
 IV. Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor , serviciilor şi dezvoltării comunale  

                                                                                                                                               56,00 mii lei 
       Obiectiv- Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism comuna 

Româneşti, judeţul Botoşani                                                                                                  56,00 mii lei 



 
II. cap 84.02”Drumuri şi Poduri”-total                                                                  354,00 mii lei 

 din care : 
-obiectiv –Împietruire drumuri săteşti în lungime de 5,50 Km                                  204,00 mii lei 
-obiectiv- Modernizare drumuri săteşti şi comunale în comuna Româneşti, judeţul Botoşani 
                                                                                                                                             120,00 mii lei 
-obiectiv-Achiziţie tocător resturi vegetale braţ bulduexcavator                               30,00 mii lei 
 Realizarea obiectivelor de investiţii propuse pentru anul 2021 se realizează din : 
   a)Utilizarea excedentului din anii precedenţi                                                        1404,00 mii lei  

alocaţi pentru; 
1.Modernizare şi întreţinere laborator informatică                                                     31,00 mii lei 
2.Imprejmuire teren  Grădiniţă cu program normal în localitatea Româneşti, 
 judeţul Botoşani                                                                                                                 50,00 mii lei                         
3. Dispensar uman in localitatea Romanesti, judetul Botosani                                447,00 mii lei 
4.Impietruire drumuri satesti in lungime de 5.5 Km                                                   204,00 mii lei 
5.Construire şi dotare Gradiniţă cu program normal în localitatea Româneşti, judeţul 

Botoşani                                                                                                                                   260,00 mii lei 
6.Îmbunătăţirea infrastructurii TIC de la nivelul unităţilor de învăţământ din comuna   

Româneşti, judeţul Botoşani                                                                                                145,00 mii lei 
7.Modernizare drumuri săteşti şi comunale în comuna Româneşti, judeţul Botoşani 
                                                                                                                                            120,00 mii lei 
8. Achiziţie tocător resturi vegetale braţ bulduexcavator                                         30,00 mii lei 
9.Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism comuna Româneşti, 

judeţul Botoşani                                                                                                                       56,00 mii lei 
10.Achiziţie -teren pentru sala de sport                                                                        61,00 mii lei 
-  b) Cu cheltuieli din bugetul local  516,31 mii lei  se vor  realiza următoarele obiective  de 

investiţii  
- „ Dispensar uman în localitatea Româneşti, judeţul Botoşani „ 482,31 mii lei; 
-,,Construire și dotare Grădiniță cu program normal în comuna Românești, jud.Botoșani 

34,00 lei.                                            
       Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, 
domnul primar împreună cu personalul aparatului de specialitate. 
      Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al Consiliului 
Local, către Instituția Prefectului, Primarului comunei Românești, Compartimentului 
contabilitate și va fi adus la cunoștință publică.                                                           
               PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ, 
           Consilier,  
                       AIRINEI IONEL                                     
                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                         Secretar general ,                   
                                                                                                         Magdalina Rusu 
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